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        XIX. Csángó Bál 

 

Tervezett program 

Budapest, Petőfi Csarnok 

2015. február 7. (szombat) 

 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a Moldvai 
Magyarokért Szövetség 2015. február 7-én (szombaton) tizenkilencedik alkalommal rendezi meg 
a „Csángó Bált” a budapesti Petőfi Csarnokban. Az idei Csángó Bál megnyitó beszédét Áder 
János, Magyarország köztársasági elnöke tartja. 

A tavalyi csángó bál színpadi műsora moldvai és gyimesi vendégek közreműködésével csángó 
lakodalmas szokásokkal varázsolta el a Petőfi Csarnok közönségét. A zsúfolt ház előtt lezajlott 
műsor lelkes fogadtatása, a percekig dübörgő taps arra késztette a rendezőket, hogy az idei, 
sorrendben már XIX. Csángó bál 19.00-tól kezdődő színpadi műsorában folytassák a tavalyi 
nagysikerű kezdeményezést, és ismét Gyimesből és Moldvából érkező vendégekkel mutassák be a 
tájegység gazdag népszokásait. Ezúttal a fiatal pusztinai-gyimesfelsőloki pár „babalátóba” 
invitálja a nézőket, ahol a szereplők saját maguk megélt élménye alapján tárják a közönség 
elé a csángó „radina”gazdag hagyományát. A „babalátóba” érkezők a gyermekágyas anyát 
segítendő élelmet, terményt visznek ajándékba, a boldog apa pedig pálinkával, kaláccsal 
kínálja a vendégeket. A látogatás természetesen jókedvű énekléssel és tánccal végződik.  
 
A műsorban közreműködnek a hagyományokat jól ismerő Gyimes-völgyi, pusztinai, forrófalvi, 
magyarfalusi idős hagyományőrzők, fiatalok és gyerekek, Antal Tibor, Hodorog András, Legedi 
László István, Roman Stefan, Benke Róbert, Benke Viktor, Kovács Krisztián, Nyisztor 
Ilona, a Zerkula Zenekar.  
 
Műsorunkban fellép Petrás Mária, Herczku Ágnes, Tintér Gabriella, Kacsó Hanga Borbála, 
valamint a magyarországi csángó muzsikát játszó zenekarok közül a Dresch Mihály Quartet, 
Fanfara Complexa, a Tázló Együttes, a Mentés Másként Trió, a Somos Együttes, a 
Szigony Együttes és a Zurgó Együttes. 
 
A csángó magyarok hagyományos budapesti fesztiválja egész estés - tizenkét óra hosszat 
tartó -, párhuzamosan futó programokból álló rendezvénysorozat. A színpadi műsort több 
helyszínen zajló táncház, koncertek, énektanítás és más programok követik.  
  
Fontosnak tartjuk azt is, hogy a hagyományos bemutatóktól eltérően a kortárs művészetek 
eszközeivel is bemutatásra kerüljenek a csángó kultúra egyes elemei. Kiállításunkon a Prima 
Primissima díjas Petrás Mária keramikus alkotásait tekinthetik meg, valamint bemutatjuk Oláh-
Gál Elvira A moldvai magyarokról című könyvét. Fotókiállításunkon Takács Judit fotóművész, 
a csángómagyarok mindennapjait bemutató képeit láthatják. 

 

A színpadi műsort megelőzően tartjuk a Kőketánc Gyermektáncházat 16.30-18.15 között, 
amelynek a korábbi években hatalmas sikere volt a kisgyermekes családok körében: gyermekeknek 
12 éves korig ingyenes, felnőtt kísérőknek: 300 Ft (abban az esetben, ha kizárólag a gyermek 
táncházban vesznek részt, egyébként a belépőjegy ide is érvényes).  
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A műsort követő, hajnalig tartó táncházban pedig a nézőközönség is tevékeny részesévé válhat e 
kultúrának. A programnak ebben a részében a moldvai és gyimesi hagyományőrző csoportok 
segítségével tanulhatják meg az érdeklődők a csángó magyar táncokat. Ugyanakkor fontosnak 
tartjuk, hogy a hagyományos bemutatók mellett, a kortárs művészetek eszközeivel is bepillantást 
nyújtsunk a csángó magyar kultúrába. A Csángó Bálon ezért fényképészek, textil- és 
kerámiaművészek mutatják be a csángó kultúrkörből merített munkáikat. 

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen társadalmi és 
gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyekeznek támogatókat 
nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését célzó erőfeszítésekhez. 

A rendezvény alapvető célja a moldvai és a gyimesi csángó magyarok rendkívül régies és páratlanul 
gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása a hazai és a nemzetközi közönség 
számára. Bálunkkal szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a közép- és kora újkori magyar és 
európai kultúra számos elemét máig megőrző csángó magyarok bemutathassák viseleteiket, 
szokásaikat, zenéjüket és táncaikat színpadi produkció keretében.  

  

Bővebb információ: www.csango.hu 

http://www.csango.hu/

